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SASTRERIA Y 
CONFECCIONES

Especialidad en 
Trajes sobre me
dida desde $ 55 
el Traje

Casimires ingleses 
y franceses .impor
tados por la casa.

CORTADORES DE 
PRIMER ORDEN

Completo surtido 
en Bonetería, Ca
misería, Sombre-’ 
ros y Corbatas.

—...
*

Acordamos crédi
tos en 10 mensua
lidades

CASAS de VENTA

¡¡SAMIDEANOJ!!
Kiam vi bezonos meblojn,

- A ' ' ■

mendu ilin ce la esperan-
Z '* * - ir *

ta firmo i.-.. . . :

L M. F. Gaudino
f

A

Oni konstruas duspecajn 

meblojn kaj lignajojn je 

tre malkara prezo. ==

865 - Belgrano - 865
BUENOS AIRES ___ :

Esperanta Brodejo
Suipacha esq. Viamonte y Córdoba 3924 al 44

U. T. 5621, Mitre U. T. 5824, Juncal

FILATELISTOJ

Oni faras duspe
cajn 1 aboroj n pri 
brodaĵoj,-Oni ko

respondas esperante
Al ĉiu persono kiu sendos al mi per re

komendita letero 50, 100 au pli malsamaj 
poŝtmarkojn de sia lando, mi sendos sa
man kvanton au valoron en Argentinaj
kaj Sudamerikaj post: arkoj, lau katalo
go Ivert-Tellier Adreso:

PEDRO GOMEZ
CORDO A 3924.

Buenos Aires Argentino

m. Chacon de aovillé
* 9 & ‘ x * /

TUCUMAN 983

Depto. 14 Bs. Aires
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CORONEL PRINGLES. S-ro Johano 
Merlotti.

MEDANOS. S-ro. A. Targa.
PEREZ MILDAN. S-ro S. Rodriguez.

Novaj Grupaj Delegitoj
S-ro A. Corral, delegito de la grupo In

ternacia Progreso de Médanos.
S-ro M. Chiaccio, delegito de la grupo 

Lumo de Buenos Aires.

S-ro P. Bases prezentis sian eksiĝon kiel 
helpa kasisto de A. E. A. pro manko da 
tempo.

S-ro V. Deulofeu estis nomata helpa se
kretario de A. E. A. kiel anstataŭanto de 
S-ro R. Estil-les.

Enlanda Movado
BUENOS AIRES. — Regule estas daŭ

rigata kurso ĉe la sidejo de A. E. A. Es
peranta Grupo Lumo sukcese daŭrigas 
kurson per korespondado. Pri la grupoj 
“Liberiga Stelo”, “Buenos Aires” kaj 
“Casal Catala” ni ricevis aukoraŭ nenian 
vivsignon. Gis kiam?...

MEDANOS. — Nia fervora samideani
no, Sino. Cyra R. de Pérez, klarigas kur
son dimanĉe al 20 gelernantoj. La diman
ĉon ldan. de Marjo okazis ekskurso al la 
vilaĝo. Argerich en kiu ankaŭ partoprenis 
diversaj geanoj de la grupo “Nova Sen
to” de Bahia Blanca.

BAHIA BLANCA. — Lasta numero de 
la gazeto “Esperanto” eldonita de la tiea 
grupo “Nova Sento”, amplekse raportas 

pri la ekskurso al ’la loko Argerich; la 
raporto estas riĉigita per belaj fotografa
ĵoj-

La delegitoj de A. E. A., kaj grupoj 
estas varme petataj, sendi ĉiumonate siajn 
raportojn por tiu ĉi fako.

VIZITANTOJ
Ni ricevis viziton de nia hungara sami

deano, S-ro Lajos Kelety, kiu post sesjara 
restado en tiu ĉi respubliko enŝipiĝas de
nove al sia lando.

Li lasas bonajn memoraĵojn pri siaj la
boroj por Esperanto; kiel prezidanto de 
A. E. A. kaj honora prezidanto de la gru
po “Verda Stelo” de Pergamino. Nia 
penso akompanos lin dum la foresto, kaj 
ni esperas ke li ne forgesos nin en lia 
malproksima lando ĉar ne vane li estos 
akompanata de sia afabla edzino kiu es- • 
tas parto de Argentinio.

S-ro T. Bonjoch, sekretario de la grupo 
“Verda Steo” de Pergamino vizitis nin 
dum lia kelktaga restado en tiu ĉi urbo.

Ĵus post sia alveno el Barcelono, vizi
tis nin S-ro Johano Rocafull agema sami
deano el la grupo “Paco kaj Amo.” Bon
venon kaj prosperon al nova kunbata
lanto

ESPERANTISTA VIVO
Al Ge-roj Villafranca naskiĝis filino no

mita Milda.
Al Ge-roj Ruiz naskiĝis filo nomita Dio

nisio.
C • •• • A * •

Todos los valores destinados a la 
A. E. A. (giros postales, estampillas 
o dinero efectivo), deben ser enviados 
al Tesorero, señor Antonio Vila, Bel- 
grano 865, Buenos Aires.



ARGENTINA ESPERANTISTO

TRA LA MAROJ KAJ LA URBOJ
De Argentlnlo al Usono

: ----------<---------- • ' ~

(Por “Argentina Esperantisto”) 
(Daŭrigo)

BALO KAJ AMINDUMO
La nokto estas tiel bela kaj la maro tiel 

trankvila, ke, multaj eĉ forgesis ke ili 
troviĝas sur la vasta Oceano, tombejo de 
piuloj kaj malpiuloj, kie oni povas eniri 
sen permeso de la pastroj. Post dek tagoj 
de vojaĝo, la malkuraĝuloj kiuj unue ri
gardis la maron kiel abomenindan mons
tron, kutimiĝis jam al la danco de la on
doj, kaj tio vekis en iliaj koroj, la deziro 
honori la aŭtorojn de “Cara Sucia” (*).

La fraŭlinetoj ĝoje rigardas junulon 
kiu komencis agordi sian gitaron, kaj ĉiuj 
estas pretaj danci kaj ridi kaj forgesi al
menaŭ dum unu horo, ke ili ŝanĝas patru
jon kaj ne scias ĉu bono aŭ malbono aten
das ilin en la nove elektita tero. Ho, kia 
bela, sed malĝoja libro oni povus verki, se 
oni havus la supernaturan povon malko
vri la kaŝitajn pensojn de la elmigrantoj! 
Dum la tago, ili restas apud la barando, 
rigardante la ondojn kiel sfiksoj, tiel obs
tine, ke eĉ mi kredas ke ili pensas ke la 
maro estas grandega blua paĝo en kiu oni 
legas la estintajn tempojn, dum vane es
peras trovi la ĉapitron kiun sciigas pri la 
estontaj. Ĉi tie estas svedoj, argentinoj, 
urugvajoj, hispanoj... Ĉi tie estas aro 
de homoj kiuj jam ŝanĝis patrujon tri, 
kvar, eĉ kvin fojoj, kaj nur maltrafoj po
vis enskribi sur la folioj de ilia vivo. Ta
men, ili revas denove kaj kuraĝe batalas 
por kapti tiun blankan papilion kun oraj 
punktoj sur la rando de siaj flugiloj: la 
feliĉecon. Sed, mi estas-certa, tre certa, 
ke kiam ili obstine rigardas la bluan ma
ron aŭ la blankan ŝaŭmon, ĉiam aperas al 
unuj, ia nemakulajn “Fjords” de Sve- 
dujo; al aliaj, la senfinaj “Pampas”, kaj 
al la lastaj, la ĉarmaj vilaĝetoj hispanaj, 
kun la malnova fontano meze la placo, 
kaj la kalkumita preĝejo en kiu la bona 
pastro parolas kaj parolas dum la ĉees
tantoj dormas, — same kiel aperas al mi 
post naŭ jaroj de freneza translokiĝo, la 
montoj de Katalunujo, en kies arbaroj mi 
ŝatis pentri florojn kiam mi estis knabo — 
ĉiu foje kiam mi intencas legi la estonte-

(*) “Malpura Vizaĝo” Tango. Popola 
muziko en Buenos Aires.

con sur tiu grandega blua paĝo nomata 
maro.

Tiu kiu nenian forlasis Patrolandon, 
ne povas sin imagi kia simpatio naskas 
inter personoj devigataj kunvivi dum la 
daŭro de longa vojaĝo.

ĉi tie estas tri fraŭlinoj, kiuj dum la 
kvar unuaj tagoj, nur ĝemis kaj ploris. 
La maro eble dancis tro rapide por ili. 
Junuloj kiuj eble forlasis ilian patrujon 
kun larmoj en 'la okuloj kaj doloro en la 
koro, promesante plej sincere al la flore
ncaj fianĉinoj, ke post du jaroj — tempo 
sufiĉa por ŝpari mil piastrojn — ili reve
nos por edziĝi, komencis kompati kaj zor
gi kaj flegi la malsanajn fraŭlinetojn. 
Nun... ho! nun ili estas tiel bonaj ami
koj, ke mi vetus mian kapon, ke ili jam 
ne memoras la florencajn fianĉinojn. Kaj, 
dum ili dancas kaj ridas, ĝis la angulo 
kie mi estas skribante tiuic ĉi artikolon, 
alvenas vortoj de amo, fajraj vortoj kiuj 
cnecccorigas a'l nci fluatan historion. . .

Supren, alten, la luno ridetas... ride
tas, mi ne scias ĉu pro la fajraj vortoj, aŭ 
ĉu pro la ŝanĝema korkondiĉo de la vi
vantaj aĵoj.

Antaŭ fini tiun ĉi artikolon, mi kredas 
oportuna konsili miajn samideaninojn.

Se iu el vi havas fianĉon kiu estas preta 
vojaĝi trans la maro, konsilu lin, ke, estas 
plibone ke li ĝin faru per flugilmaŝino, 
ĉar ŝipo estas tre danĝera pro la malsanaj 
fraŭlinetoj. Se 'li estas preta veturi, konsi
lu flumilmaŝino, ankaŭ, ĉar baldaŭ mu1- 
taj “inoj” malsanos ankaŭ en la vago
naro.

24an. aprilo.
(Sur la ŝipo).

BARBADOS
Ni estas eie Barbados, insulo aparte

nanta al Anglio, kies amo al siaj kolonioj 
estas tiel granda, ke eĉ permezas ke la 
loĝantoj sin ves tu 'laŭ kaprice. Kiam la 
ŝipo, majeste kaj mai rapide proksimiĝas 
al la marbordo, mi rimarkis amason da ni- 
grap punktoj kiuj venis renkonti nin. 
Unue mi kredis ke ili estis aro da lude
maj delfenoj; sed, tute mi devis ŝanĝi 
tiun opinion, kiam mi vidis ĉirkaŭiranta 
la ŝipon, almenaŭ tridek ŝipetojn kun tri 
aŭ kvar nigraj grandegulojn en ĉiu el ili, 
“nude vestitaj.”

Antaŭ longe kiam mi vizitis Dakar ’on,
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— afrika kolonio apartenanta al Franeu- 
jo — ne tie1! multe mirigis min la tieaj 
naskitloĝantoj, car ili ja priokupiĝis ke 
la malmultaj ĉifonoj per kiuj ili kovris 
iliajn plej kovreblajn partojn, estus sen- 
truoj. Ĉi tie, mi opinias ke kudrilo estas 
malofte uzata.

La laboro de tiuj ĉi grandeguloj, estas 
tre peza kaj malagrabla.

Ili atendas ke malavara vojaĝanto ĵetu 
monerojn en 'la maro, kaj tiam ili ilin 
kaptas per la buŝo. Sed, okazas ke ni, 
blankuloj, estas tre spritaj kaj tre ruzaj; 
kaj, anstataŭ ĵeti “ten cents’’ aŭ simpla 
“diez centavos” ni ĵetas rondan pecon de 
lado kiun ni trovis sur la ŝipo kaj dum la’ 
nigruloj pugnobatas unuj la aliajn por 
kapti la grandan moneron kiun, laŭ ili, 
nepre devas esti duon-arĝenta dolaro, ni 
ridas kaj ridegas kiel blankuloj.

Ĉu vi opinias ke tio ne estas tre peza 
kaj malagrabla laboro? Ho, jes!

Mi eĉ opinias ke multaj el ni, “saĝaj 
kaj instruitaj blankaj viroj” ludus pli 
gravan rolon sur ŝipeto, inter nigruloj 
“nude vestitaj”, anstataŭ uzi puran ko
lumon kaj artefaritan veston.

Dum mi skribas tiun ĉi artikolon, mi 
rimarkas ŝipeton bele ornamita, kaj mi 
tuj komprenas ke ĝi apartenas al la re
gistaro. Iu ĵetas al la maro pecojn da 
viando, pano k. c., — restaĵoj el la ĵus 
finita tagmanĝo — kaj estas neeble ra
konti per 'la plumo kian grandan laboron 
faris la nigraj maristoj de la ŝipeto, por 
al proksimiĝi al ili, per la remiloj, mal
grandan pecon da viando kiu eble ne de
ziris esti manĝota.

Mi scias ke la milito estas serioza afe
ro, kaj oni rtiulte devas zorgi pri manĝa
ĵo. Sed, Dio! Ĉu la fidelaj servantoj de la 
Ŝtato, komencis jam malsati, en Barba
dos?

Daŭrigota.

Hundo kiu parolis
De Mark Twain.

En kafejo de Nova Yorko eniris fojon 
ventro-paroliston kiu laboris en unu el la 
teatroj de la granda usona urbo.

La artisto kunportis hundon al kiu li 
havis grandan amon kaj kiam alvenis la 
kelnero por demandi, kion li deziras trin
ki, venis al li ideo fari genian ŝercon.

Li petis por li glason da biero kaj pos
te sin turnante al la hundo, lin demandis.

—Kaj vi, kion deziras trinki, Teddy?

Teddy, la hundeto, respondis, kompre
neble per buŝo de la ventroparolanto:

—“Sandwich” kun fromaĝo...
La kelnero restis mirigita antaŭ tiu pa

rolanta hundo, kaj li kuris al la servejo 
por diri al la mastro de la kafejo tiun 
okazintaĵon.

La mastro ne kredis la kelneron kaj 
iris a1! la tablo de la artisto por diri al li:

—Pardonu, sinjoro. La kelnero, kiu 
sendube ebriiĝis, ĵus diris al mi, ke tiu ĉi 
hundo kiun vi havas, parolas same kiel 
persono.

La ventro parolisto respondis:
—La kelnero ne ebriiĝis, mia amiko. 

Tiu ĉi hundo efektive parolas. Ĝi estas de 
raso el kiu restas nur du ekzempleroj: 
tiu ĉi kaj alia kiun posedas la reĝo de An
gilo.

—Kia mirindaĵo! — ekkris la mastro 
de la kafejo. — Ĉu la hundo respondas 
kion oni demandas al li?

—Vi faru 'la provon. . .
—Ĉu estas vero ke vi parolas, sinjoro 

hundo?
—Kio estas vero — respondis la hundo 

— estas ke jam de du horoj mi petis 
‘ ‘ Sandwich ’ ’ kun fromaĝo kaj ankoraŭ 
oni ne portis ĝin al mi...

La mastro de la kafejo, kiel bona ame- 
rikanido, tuj vidis negocon. Tiu besto, 
kun blanka antaŭtuko demandante al la 
klientaro, kion ili deziras trinki, povos 
faciligi al li grandajn gajnojn. Tiam, do, 
li proponis al la ventroparolisto vendi 'la 
hundon.

—Mi ne vendas tiun ĉi hundon — li 
diris — kontraŭ nenio en la mondo. Mi ne 
havas familion nek amikojn kaj Teddy 
estas mia sola kunulo. Vi ne povas imagi 
kiel multe ni amas nin!. . .

La industriisto insistis:
—Mi donos al vi kvincent dolarojn kon

traŭ la hundeto.
La ventroparolisto konstatis, ke tio, 

kio nur komencis kiel simpla ŝerco povas 
fariĝi io utila. Tamen, li montris resiston.

La kafestro obstine duobligis la pro
ponon :

—Mi donos al vi mil dolarojn...
—Vi trovis min en malbona momento... 

mi bezonas monon kaj mi ne scias kie ĝin 
trovi. .. Mi ne intencis malkuniĝi de Ted
dy. .. Sed Dio preparis la aferon tiele.

Oni finigis la vendon kaj post de mil 
demandoj kiujn la mastro de la kafejo 
faris al la hundo al kiuj la hundo res
pondis kie*l racia homo, la ventroparolis
to ricevis ĉekon da mil dolaroj kaj la in
dustriisto restis kun Teddy.
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Nur kiam la artisto leviĝis por foriri la
sante la hundeton en la kafejo tiu ĉi diris 
al li riproĉe:

—Ha, kanajlo! Vi malkuniĝas de mi? 
Vi vendis min por ke oni min eksplua
tu?... Do, kiel venĝon mi ne plu paro
los dum mia tuta vivo.

Kaj efektive, 'apenaŭ la ventroporalis- 
to lasis la firmon, neniel oni povis devigi 
Teddv eĉ paroli solan vorton.

„ Tradukis:
* - > * • •

AVE.

CRONICA INTERNACIONAL
ALEMANIA. — Augsburg: Curso die

tado por S. Adam. Berlín: Importante 
conferencia de propaganda, en que pro 
nunciaron discursos los eminentes espe
rantistas Schiff, Nienkamp, Nicolai y 
Schmidt. Bitterfeld: Se reconstituyó la so
ciedad esp. obrera. Bonn: Conferencia por
K. Haefeker. Breslau: Realizóse un con
greso de esp. católicos, que duró dos días; 
quedó fundada la “Liga Alemana de Ca- 

.. tólicos Esperantistas”. Dicta un curso el 
señor Mielert. Chemnitz: Exposición espe- 

, rantista, visitada por 1400 personas; diez 
discursos.; fundación de una escuela esp.; 
varios cursos; muchos \nuevos adeptos. 
Danzig: Conferencia, curso. Dresde: Cur. 
sos. Düseldorf: Curso de 53 niños. Eise- 
nachí Fiesta esp.; 400 concurrentes; va
rios cursos. Eisleben: Conferencia; curso 
con 49 alumnos. Euskirchen: Curso. 
Forst: Curso. Frankfurt: Conferencias, 
curso. Freiburg: Nueva agrupación, cur
sos, mucha propaganda. Hamburgo: Va
rias agrupaciones fusionáronse. Hanno- 
ver: Cursos. München: Conferencia a 300 
personas; exposición; 2 cursos. Oppeln: 
Propaganda en los gimnasios; 3 cursos.

AUSTRIA. — Viena: Activa propagan
da; varios cursos; 5 agrupaciones; una 
nueva revista (“Nova Tempo”). Inns- 
bruck: Reuniones semanales de esperan
to. Krems: Curso.

4

BELGICA. — Anderlecht: Agrupación 
esp. socialista. Amberes: Conferencia en 
una escuela normal. Brujas: Curso. Gan
te: Fiesta esp. y conferencia. Verviers: 
Conferencia y exposición.

BULGARIA. — Gorna: Nueva agrupa
ción; curso con 45 alumnos. Panagjuriste: 
Nuevo grupo. Plovdiv: Fundóse una agru
pación; 2 cursos. Stolat: Curso en una es
cuela popular. Vidin: Curso.

CHECOESLOVAQUIA. — Brux: Cur
so por el prof. Murath. Dondlevce: 5982 
personas visitaron, pagando la entrada, 
una exposición esp. que duró 2 semanas. 
Dux: Curso. Gablonz: Dos cursos. Haida:

Reorganizóse la agrupación local; curso. 
Holesov: Exito notable; se enseña el Esp. 
en dos escuelas, en una de ellas con ca
rácter obligatorio. Hradec Kralové: Pro
paganda ent^e soldados; curso con 56 
alumnos. Kaaden: Conferencia a 350 per
sonas; cursos. Leitmeritz: Conferencias; 
.5 cursos. Olomouc: Cursos. Plzen: Curso. 
Praga: Curso a 50 boys-seouts; activa 
propaganda.

DINAMARCA. — Copenhague: La 
“Unión Esp. de Maestros Daneses” tra
baja activamente en pro de la oficializa
ción del Esp. en las escuelas populares.

ESPAÑA. — Baracaldo: Fiesta esp. y 
conferencia. Barcelona: Fiesta organizada 
por “Nova Sento”, con 800 concurrentes; 
varios cursos; una exposición. Huesca: 
Conferencia a 300 personas; interés por el 
Esp. en las esferas oficiales; 3 cursos en 
la escuela normal de maestros. Jerez de la 
Frontera: Curso.

4

ESTADOS UNIDOS. — San Francisco, 
Filadelfia-, New York, Washington, Chica
go, Worcester, Bridgeport, New Haven, 
Erie, Portland, etc.: Conferencias, cursos, 
fiestas esperantistas.

ESTONIA. — Reval: Curso.
FINLANDIA. — En este país la activi

dad esperantista es grande, y el éxito cre
ciente. La principal empresa editora, 
“Otava”, que publica varias revistas na
cionales, se ha hecho cargo también del 
órgano esperantista “Esperanta Finnlan
do”, t cual aparece ahora en una forma 
muy aTravente, con muchas ilustraciones. 
Se ha logrado despertar verdadero inte
rés en las esferas oficiales hacia nuestro 
ideal. Cursos en varias ciudades. Una ex
posición en Viipuri. Una nueva agrupa
ción en Jalasjarvi.

FRANCIA. — París: Se han publicado 
artículos favorables en “Clarté” y otros 
periódicos. Los trabajadores esperantistas 
realizaron una fiesta en la bolsa del traba
jo. Grenoble: Eñ una importante asam- 
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blea de maestros se dio un voto favorable 
a la oficialización del Esp. en las escuelas. 
Lyon: Reorganizóse la sociedad esp. lo
cal. Marsella: Nuevo grupo; curso. Niza: 
Sociedad reorganizada.

GRAN BRETAÑA.—Barry: Curso pa
ra niños. Bedlington: Curso. Boumville: 
Nueva agrupación. Bristol: 2 cursos. Coi
né: Asamblea esperantista. Edimburgo: 
Conferencia, concierto, propaganda en los 
periódicos. Tormby: Conferencia. Glas
gow: Fiesta, curso, exposición. Greenock: 
Conferencias, cursos. Liverpool: Confe
rencia, curso. Londres: Gran reunión esp.; 
muchos discursos en el idioma interna
cional. Sheffield: Conferencia, curso. 
Wallsend, Willesden y Worcester: Nue
vas agrupaciones.

HOLANDA. — Amsterdam: Exposi
ción, curso. La Haya: Se organiza activa
mente el próximo congreso universal. Ex
posición y curso. Utrech: 2 cursos.

HUNGRIA. — Budapest: Conmemora
ción de Zamenhof; nueva agrupación esp. 
laborista. Varios cursos.

ITALIA. — Hay 22 diputados favora
bles al Esp. en el nuevo parlamento. Ca- 
salbuttano: Agrup. reorganizada. Geno
va: Reuniones semanales de las agrupa
ciones esp. Lasino: Curso. Lavis: Nuevo 
grupo. Milano: Activa propaganda con 
motivo de la visita del ‘'samideano” prof 
Privat, quien habló en la Casa de la Hu
manidad, en la Universidad Popular (a 
700 personas) y en el Club de Filología, 
con asistencia del director de las escuelas 
comerciales y del asesor municipal de en
señanza, que expresó públicamente su 
aprobación. “La Sera” publicó una ex
tensa interviú sobre la U. Esp. Asoc., y 
“Avanti” el texto de un discurso. Pa
lermo: Nuevo grupo; curso con 60 alum
nos. Pisa: Agrupación con 100 miembros; 
Hogar Esp.; cursos. Roma: Nueva agrupa
ción. Torino: Propaganda activa. Trento: 
Asamblea regional de esp. Terni: Curso; 
nuevo grupo. Verona: Conferencia. Ban, 
Bologna, Ñapóles, Padua, Potenza: Con
ferencias y cursos.

PORTUGAL. — Siempre intensa la pro
paganda. La importante revista “Portu
gal Comercial e Industrial” continúa pu
blicando una sección en Esperanto.

%
RUSIA. — Comienzan a recibirse noti

cias — satisfactorias, por cierto — sobre 

el movimiento esp. en este país. Moscou: 
Según el órgano comunista oficial “Isves- 
tia”, el gobierno destinó para la colecti
vidad esp. de la ciudad un gran edificio 
(“Casa Esperanto”), cuya dirección es: 
Sivcev-Vrajok 42, Arbat, Moscou. Funcio
nan allí cursos desde las 6 hasta las 9 de 
la noche, los cuales duran un mes y me
dio. En dicha casa tienen su sede la So
ciedad Esp. de Moscou, el comité de la 
Federación Esp. Panrusa, la Unión Mos
covita de Jóvenes Esperantistas, la ofici
na central de la Unión Panrusa de Jóve
nes Esperantistas, y, finalmente, la Coope
rativa Esperanto. Funcionan además una 
librería, una gran biblioteca y un club. Se 
editan dos periódicos: “ Oficiala Bulte
no ’ v “Juna Mondo”. Odesa: La activi- </
dad esperantista, que no ha cesado ni aún 
durante la guerra, continúa desarrollán
dose en forma satisfactoria. Taganrog: 
Más de 500 personas participaron en los 
cursos durante los dos últimos años.

SUECIA. — Cursos en Estokolmo, En- 
koping, etc.

SUIZA. — Bellinzona y Chiasso: Cur
sos en las Casas del Pueblo. Berna: Con
currida conmemoración de Zamenhof. 
Dietikon: Curso. Ginebra: Conferencia 
del prof. Privat en el Instituto J. J. Rous
seau ; curso. Lausana: Curso, fiesta, nue
va agrupación: Locarno: Cursos. Zurich: 
Conferencias; 2 cursos.

SIBERIA. — Omsk: Activo movimien
to; curso.

CHINA. — Pekín: Nueva agrupación. 
Curso en la Universidad, al que concu
rren más de 100 estudiantes.
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Ĉiu liberpensulo devus legi pri la mond
fama “Money’ Proceso” de San-Francis- 
co. Tom Mooney kaj Warren Billings es
tas nun maljuste en Kaliforniaj mai libe- 
rejoj. Legu la veron pri Mooney en “La 
Rakonto pri Tom Mooney”, sendata ĉien 
kontraŭ du (2) respondkuponoj; dek 
(10) ekzempleroj kontraŭ dekses (16) 
respondkuponoj. Bone ilustritaj per klis- 
bildoj. La profito oni uzos por prapagan- 
di Esperanton kaj la veron pri “Moo
ney.” Mendu de Robert E. Blackstone, 
pri - Monney ’ paroladisto, Internationa! 
Workers’ Defense League, 307 Russ 
Bldff.. San-Francisco, Kalifornio, Usono.

•L» trze

•>
Bonvolu kunsendi adresitan koverton kaj 
skribu tre legeble.
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NEKROLOGrlO
HECTOR HODLER

Prezidanto de “Universala Esperanto 
Asocio ’ ’

Ĵus alveninta al ni cirkulero de U. E. 
A. nin anoncas la morton de ĝia prezi
danto S-ro Hector Hodler kies vivo estis 
plene dediĉata al la disvastiĝo de Espe
ranto.

U. E. A. kaj la esperantismo perdis unu 
el la plej fervoraj batalantoj. Li pruvis, 
per sia konstanta laboro la enhavatan ve
ron, en 'la vortoj de la Majstro, “Eĉ guto 
malgranda konstante frapanta traboras 
la monton granitan”, vortoj neniam tro 
rememorigitaj, kiujn ĉiu samideano de
vas konservi en sia memoro ilin ripetante 
en la plej malagrablaj momentoj de la 
batalo por la efektiviĝo de nia kara idea
lo. Dank’al H U. E. A. havis seninterrom
pe sian organon ESPERANTO eĉ en la 
plej malfavora epoko, dum la lasta mond
milito.

Krom sia senlaca laboro por Esperanto, 
tiu fakto de ĉiuj konata sufiĉas por ke sia 
nomo estu ĝustelokita en la nomaroj de 
gloraj samideanoj apud tiu de la Majstro, 
tro.

La 6an de decembro 1919, mortis 70-ja 
ra en Valencio la senlaca samideano S-ro 
Augusto Jiménez Loira, eks-ŝipestro de la 
hispana mararmeo, unu el la plej gravaj 
pioniroj de nia afero en Hispanio, aŭtoro 
de valoraj originalaj esperantanoj kaj de 
bonaj tradukoj. Li estis aperiginto de ne 
forgesita gazeto: “La Suno Hispana”, 
kaj la morto surprizis lin pretiganta am
pleksan “Esperanta Radikaro”. Lia no
mo estos enskribata per oraj literoj en 
la historio de 1 Esperantismo.

Alia gravega perdo estas tiu de prof. Z. 
Simonyi, okazinta fine de 1919 en Bu
dapest. Li estis la plej fama- lingvisto 
hungara, kaj tre favoris Esperanton, por 
kies enkonduko en 'la budapesta universi
tato li batalis.

LIBROI KAI GAZETOI RECEVIW
«I»“Bildotabuloj por la instruado de Es

peranto” (laŭ Thora Go'ldschmidt). El
donis Ferdinand Hirt kaj Sohn, Leipzig, 
1919. Jen libro, kies alveno certe estos 
ĝoje aplaŭdata en ĉiuj esperantejoj: ĝi 

estos valora helpanto de la esperanto-ins
truistoj kaj de. la memlernantoj. Konsis
tas el 35 bildoj: stacidomo, urbo, hotelo, 
poŝtejo, teatro, foirejo, lernejo, domo, ho
ma korpo, metiejoj, ĝardeno, arbaro, k. t. 
p. Ciu el la diversaj eroj de ĉiu bildo es
tas numerigita, kaj, sub 'la bildoj, oni tro
vas, apud la numeroj, la esperantaj no
moj de la rilataj aĵoj. Plue, en apuda pa
ĝo estas teksto (esperanta) kiu klarigas 
la bildon, demandaro, dialogo, k. t. p. 
Gravaj aldonoj: la Fundamenta Grama
tiko (en Esp.), plena afiksaro, la Ekzer
caro de Dro. Zamenhof, “La Espero”, 
“La Vojo”, la “Preĝo”, la Letero pri la 
Genezo de nia Lingvo, k. t. p. La samaj 
bildoj de la priparolata verko servis por 
la eldonoj angla, franca, itala kaj germa
na, kiuj atingis plenan sukceson. La “rek
ta metodo “uzata de T. Goldschmidt vo
las servigi la okulojn al la pensado. La 
efiko ne povas esti duba. Prilaborinto de 
la esperanta eldono estas prof. Dietterle, 
direktoro de la ŝtata Saksa Esperanto- 
Instituto, kies kompetentecon oni ne dis
kutas

“ESPERANTO” (U. E. A.) N.233, 234. 
“LA PROGRESO” (ĉekoslovaka orga

no) Jaro III, N. 1.
“LE MONDE ESPERANTISTE”, N. 

lli.
“GERMANA ESPERANTISTO”, 287, 

288.
“LE TRAVAILLEUR ESPERANTIS

TE”, 3a serio, N. 1.
“ESPERANTA FINNLANDO”, 21-24. 
“ESPERANTA FINNLANDO” (nova 

serio) N. 1. Belega numero, multilustritaj 
plena de interesaj priskriboj geografiaj, 
priesperantaĵoj, versaĵoj, k. t. p. Tiu ĉi 
gazeto meritas nun esti citata kiel unu el 
la plej gravaj en Esperantio. Longan vi
von kaj. progresadon!

“LA ESPERO”, jaro 8, N. 1.
“THE BRITISH ESPERANTISTA 

180, 181, 182, 183.
“HUNGARA ESPERANTISTO”, jaro 

III, N. 1.
“AMERIKA ESPERANTISTO”, voi. 

25, N. 3.
“NIA FOLIETO” (Gent, Belgio) jaro 

II, N. 5.
“L’ESPERANTO” (S. Vito al Taglia- 

mento, Italio), jaro VII, N. 1.
“LA EKLEZIA REVUO”, N. 9.
“MONATA BULTENO DE “APLEC” 

ESP. GRUPO (Sabadell) N. 8.
“NEDERLANDA KATOLIKO”, jaro 

11, N. 1, 2. 9
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“HISPANA ESPERANTISTO”, N. 36. 
“ESPERANTO” (B. Blanca), N. 20-21. 
“PORTUGAL COMERCIAL e INDUS

TRIAL” (kun esperanta fako).
“ESPERANTIDA”, N. 2, 3, 4.

XII.’ Universala Kongreso de Esperanto
Hago, 8—15 aŭgusto 1920 

KVARA KOMUNIKO
Honora Komitato. — Estas ankoraŭ 

varbitaj jenaj sinjoroj:
Jhr. Mr. E. van Beresteijn, liberalde

mokrata parlamentano, en Hago.
H. J. van Ginkel, teozofia kaj frama

sona verkisto, en Amsterdam. ..
Prof. J. G. de Jongh, rektoro magnifi- : 

ka de la Nederlanda Komarca Universi- 
tato, en Rotterdam.

B. Lansink, Sr., sekretario de la Nacia 
Labor-Sekretariejo, en Amsterdam.

A. Pieters, prezidanto de la Nederlan
da Vojaĝo-Societa, en Haero.

Loka kongreskomitato. — La Prezidan
to, S-ro J. R. G. Isbrŭcker, nun loĝas: 
van Beverningkstraat 10, en Hago. Eksi
ĝis S-ro H. Laarhoven, delegito de la Ha
ga Roman-Katolika Esperantista Societo 
kiun anstataŭas S-ro H. B. Alkemade. 
Aliĝis S-roj J. Diehl kaj K. H. Meijer. es
traranoj de la Nederlanda Federacio 
Laboristaj Esperantistoj.

Komisionoj. — La sekretarioj de 
formitaj komisionoj estas la jenaj:

Diservoj: a) Protestanta: F-ino
Boon, Kranenburgĥeg 9a, Hago; b) Ro- 
man-Katolika: S-ro F. Marrevee, Kep- 
plerstraat 228, Hago.

Distraĵoj kaj festaĵoj: S-ro M. P. de 
Wilde, Christiaan de Wetstratt 34, Hago.

Propagando: S-ro J. Diehl, van Bas- 
senstraat 27, Hago.

Provizora Testprogramo. — La komi
siono por distraĵoj kaj festaĵoj ellaboris 
jenan festprogramon, kies realigon grand
parte dependos de la tempo neokupita 
por kongreslaboroj kaj kunvenoj:

Ie

dr

la

N.

Ekskurso per vaporboato de Leiden 
al la fama “Kakcrmeer” ('lago). 
Muzikvespero en la “Kurhaus” (ĉe 
la marbordo).
Promenado tra la Haga Arbaro kaj 
vizito al la “Huis ten Bosch” (Pa
laco en la Arbaro).
Vizito al la Pacpalaco, sekvota d¿ 
veturado tra Hago per ornamitaj 
tramveturiloj.
Koncerto en la Haga Arbaro.

2e

3e

4e

5e

6e Balo en naciaj kostumoj.
Aliĝoj. — Ni nun komencas la regulan 

publikigon de la aliĝoj laŭ resuma manie
ro. Oni atentu, ke la cifero post la lando 
signifas la plenan nombron de aliĝoj el 
tiu lando, dum ke la cifero post la kon
gresano estas ties kongresnumero.

Belgujo (1) : Brugge, F-ino Yvonne 
h^oHs (38). — Danujo (2): Kopenhu- 

. F-inoj Anna Jórgensen (44) kaj As- 
Rybo (45). — Francujo (11). Béziers, 
oRoksano (6) ; Lyon, L. Poncet (33) ; 

emours, Georges Delanoue (41); Parjs, 
iel Chavet (28), S-ino Eugenie Fer 
ense (29), F-ino Gabrielle Gérard 

. F-ino Marie Royer (26), Generalo 
t (24), S-ino H. Sébert (25), F- 

rése Sébert (27) ; Saint-Maur, S- 
a^celle Tiard (63). — Garmanujo

r*

Hd
-ino1

io 
in 
t2ĵ-?>iK'^l, S-ino Anna Tarnoĥ (40), Paul 
Tarnoĥ (39). — Grand-Britujo (9)-: Li 
verpool, S-ino Clara Applebaum (17), J.
D. Applebaum (16), James G. Baxter 
(31), F-ino Anna M. Sban (32); Londe, 
H. A. Luyken (10); Plymouth, F-inoj L. 
Leigh (54), E. Spry (53) ; Yelverton, F- 
ino Chr. Eliott (56), Ralph Eliott (55).— 
Hispanujo (1): Jaca, Julio Mangada Rb- 
senorn. — Italujo (2): Roma, D-ro Alfre
do Stromboli (34), S-ino Maria Strom- 
boli-Vandenkerckhove (35). — Nederlan
do (30): Amsterdam, H. Blok (22), W. 
H. G. van Tinteren (20) ; Breda, F-ino M. 
van don Boogaard (49) ; Drumpt (apud 
Tiel), D. F. Romein (2); Gemert, Pastro 
Hago), W. J. A. Becht (6), F-ino N. Boon
L. J. J. M. Poel'1 (48); ’s-Gravenhage ( = 
(1), J. I. Bruijn (7), J. F. van Dam (57), 
S-ino J. C. Isbrŭcker-Dirksen (5), J. R.
G. Isbrŭcker (4), W. G. A. Kaupe (50),
H. C. Kratz (51), W. F. Lutter (18), II. C. 
Mees (21), H. F. Pothast (15) ; Gronin- 
gen, R. Barkema (52); Haarlem, F-ino I. 
H. H. Boon (43), S-ino J. H. C. Haber- 
mehl-Sevenhuijsen (8); Hengelo, G. van 
Heek (23) ; Hoofddorp-Haarlemmermeer, 
P. Heilker (13); Ootmarsum, F-ino H. M. 
van Griensven (58); Rotterdam, C. van 
Doorne (19), John Gabriéls (46), F. Pak- 
ker (47), L. Wit (3); Vlaardingen, A. de 
Vries (14). — Polujo (3): Kalisz, Prof. 
Bermann (61), Henriko Zimerman (60). 
Leopold Kronenberg (59); Lodz, Oskar 
— Svisujo (2): Bern. Ivan H. Krestanov 
(36), S-ino Margarethe Krestanov (37).

Entute 10 landoj kun 63 aliĝoj.
La kongressekretario:

J. L. Bruijn.
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ALVOKOJ
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Al la tutmonda samideanaro!
En Vieno baldaŭ aperos “La Nova Tem

po” kiu estos bela ilustrita revuo inter
nacia, plene redaktata en Esperanta^ 
Lingvo, kaj estos oficiala organo de.LVIn-^ 
ternacia Zamenhof-Societo” kaj eftĵreran- 
ta organo de 1’“Instituto por kulhir-e^ 
plorado.” Gravaj kaj famekonata jBJ|*ls 
toj kunlaboros en Nova Tempo. *

Alie, kiel aparta eldonejo “Lft^Bov 
Tempo” eldonos ĉefaĵojn de la lj 
ro La verko “Homaro” de Pro> • ■ • •• Hanslik estos baldaŭ publikata. *?

La devizo de la nova gazeto 
mondkulturo al mondpaco ! A

La Administracio havas la jen 
son) “La Nova Tempo” Wien T 
chtenstein-strasse 157, Il|29, kiej^tfl 
vas sendi la abonojn.

La Redakcio estas situita en _>• 
IVI2, Alleegasse 58, I.

La jara abonprezo por eksterlando es
tos 4 frankoj.

Esperanta Eldona Akcia Societo

Fako Korespondado

B*
e4. t

H

t

% <
* - <

* • • • w 

•i • •

m.

MIKKELI (Finlando). S-ro E. Kijberg 
inter ŝanĝas p. m.

VIIPURI (Finlando). Likolampi S-ro 
Onto Sarpio str. Siimeskatu 1; inter. P. 
M. P. K.

HUMPPILA MURTO (Finlando). S-ro 
Elias Sijrjanen Poŝmark - komercejo; in- 

ifrerŝ. ĉiulandaj p.
MAKSLAHTI (Finlando). S-ro V. J. 
kstrbm interŝ. P. I., L., P. M.
PORI (Finlando). Lillian & John Sal

ani, Et. puistok 17, interŝ. P. I., L.
GENOVA (Italio), 

ta Kurso Ce Camera 
Luca 42 G.

t TOUL (Francio), 
llaume, 13 Place du Marchŝ. interŝ. P. I. 
biídflanke, ĉiam kaj tuj respondas. Ko
lektas ankaŭ Espe. gazetojn.

C. PRINGLES (provincia de Buenos 
Aires). Argentinio S-ro V. Merlotti, in
terŝ. P. I. kaj P. M. kun ĉiuj landoj.

Laborista Esperan
cie! Lavoro, Via S.

S-ro Maurice Gui-

Celante la publikadon de propagandi
loj pri Esperanto en ĉiuj lingvoj, kelkaj 
polaj samideanoj intencas fondi akcian 
societon, kun kapitalo de 50.000 markoj, 
dividita en 2.000-akcioj de 25 markoj 
ĉiu, societo kiu estos definitive fondita 
kiam la kapitalo atingos 25.000 markoj.

La societo estas negoca organizaĵo, kun 
celo doni al la akciuloj profiton, ĉiu jare. 
La provizora komitato sin turnas al la 
tutmonda samideanaro petante sian sub
tenon per la aĉeto de unu aŭ plu akcioj. 
Pluajn informojn oni povas ricevi sen
dante respondkuponon al la jena adreso:

S-ro Ksav. Alfur, por E. E.A. S. Kra- 
koĥ, Pedrichon 22, Polonia.

Oni povas kalkuli ke laŭ la jena kurzo 
unu akcio de 25 markoj kostoj 4.50 ar
gentinaj pesos.

La C. K. de A. E. A. petas la samidea
nojn kiuj deziras mendi akciojn skribi 
unue al ĝi por povi fari la mendon kune, 
ŝparante tiel kelke da mono.

TARJETAS POSTALES
Con el retrato del autor del Espe

ranto, impreso en dos colores, vende 
la A. E. A. a 5 centavos cada una, con 
franqueo pago (siempre que el pedi
do no sea menor de 20 postales).

SAN-FRANCISKO, Kalifornio, Usono: 
Geesperantistoj :• ĉiuj liberpensuloj skribu 
kartojn kaj léterojn al Kamaradoj Tom 
Mooney kaj Warren Billings. Ambaŭ en 
malliberejoj de Kalifornio pro iliaj fide
leco al la Laborismo. Adresu viajn komu
nikaĵojn al 307 Russ Bldg., San-Francis- 
co, Kalifornio, Usono.

CURA NATURAL
(SIN MEDICAMENTOS)

De todas las enfermedades, por la Ins
titución Naturista Dtor. Prof. C. Cappanna- 
ri, con resultado positivo y radical. Todas 
las personas cansadas de tomar remedios, 
si desean recuperar su salud, deben po
nerse a tratamiento fisico-naturo-dietético, 
verán que en breve tiempo el resultado 
será eficaz; pruebas de veracidad a satis
facción. Bajo la acción de los factores 
naturales no hay enfermedades que no se 
restablezca. Tratamiento por correspon
dencia y personalmente. Instrucciones y 
regímenes especiales para vegetarianos.

Folletos, reglamentos, informes y con
sultas gratis por carta y personalmente de 
2 a 6 p. m.

Calle RAWSON 1011 - Buenos Aires
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SAMIDEANOJ!
Si cada uno de Vds. inscribe un 

nuevo socio a ‘ ‘ ARGENTINA ESPE
RANTO ASOCIO” o un nuevo sus- 
criptor para “ARGENTINA ESPE
RANTISTO”, marcharemos a pasos 
agigantados y nuestro triunfo será in- 
dis cutidle.

Cuota de asociados: $ 1 mensual.
Cuota de socio protector: 2 $ men

suales como mínimo.
Suscripción a “ARGENTINA 

PERANTISTO: Un año, 3 $.
NOTA: A los socios se les remite grS

tuitamente .la revista.

/ •

• a •
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HACEMOS RECORDAR
l

Art. 14.—Los socios aislados pagan 
sus puotas por mes adelantado. Al que 
adeudare un mes ya transcurrido, la 
secretaría le pedirá por nota que se 
ponga al corriente. Si no se recibe 
contestación en el término de un mes, 
se dará de baja al socio. Si se recibe 
contestación pidiendo un plazo para 
el pago, la Comisión puede concederla 
si lo cree conveniente, pero éste no ex
cederá de 3 meses.

V. RODRIGUEZ PANAL
Salta 170—Bs. Aires

Este “samideano” da clases de taquigra- 
domicilio. Tarifa reducida a todo es-

POŜTMARKOJ 
véndas — interŝanĝas kon- 

ícoj aŭ mon§ estos sendota p.m.
Yyert — Galvez, 1920 

las: Esperante, Hispane, Itale 
Angel Tagliaferri

to 3, n.o 537 — La Plata
• Argentinio.

>-•■ * \ * y .a • -

BAZEJO

ERANTO
K —F DE

dionisio tfiu¡2
2902 - VENEZUELA - 2902

BUENOS AIRES

Avisos Económicos TOMAS VALKA
• t

*

YĈiu Esperantisto devas legi

“ESPERANTO”r-■

Oficiala organo de Universala Esperanto- 
Asocio Intemacia monata gazeto tute en 
Esperanto.

16-20 paĝoj de plej bona teksto. — Divers
landa kunlaborantaro.

Direktoro : Hector Hodler
Enhavo: Artikoloj de 4 ĝenerala intereso 

pri nuntempaj internaciaj problemoj, socia
laj demandoj, geografio, ekonomio, scienco. 
Literaturajoj. Esperantismo. Artikoloj pri 
propagando kaj utiligo de Esperanto. Kro
niko. Tra la gazetaro. Tra la libraro. Oficiala 
informilo de U. E. A. Lingvaj Studoj. Anon
cetoj, ktp.
Jara abono: Ordinara eldono: 10 Frankoj

Redaktejo kaj Administra tejo:
Mussumsstrasse 14, BERN.

UANA ROSH

* ♦ fi l . • • J

’ Sastres para ‘
lseñoras y niñas

*
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Olaguer 2477 Bs. Hi res

Oni parolas esperante
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PLOMO O BRONCE
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LIGÍOSO
*

UMINOSOS
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590 - 6ERRITO - 5 Buenos Aires
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COLLET
t

FOURRURES
CONFECCION y CONSERVACION

__ /

Si Yd- desea conseguir 

muebles baratos de la me

jor calidad, escriba solici- 

tando catálogo y condicio-.

nes a=

€. Collasch
Dalman $ Cía.

* \

848-ESMERALDA-848

Unión Telef. 5821, Juncal

BUENOS AIRES

/

BUENOS AIRES
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